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ت�صفية ح�ساب بين النجمة وطرابل�س
في ك�أ�س لبنان

معركة طاحنة في «الكامب نو» ...وبايرن ي�ستهدف تعميق اله ّوة مع دورتموند
�سان جيرمان يبحث عن «مذاق» التناف�س ...ونابولي ل�صون ال�صدارة من بوابة امبولي
يستقبل برشلونة المتصدر بأفضلية األهداف
وصيفه أتليتكو مدريد وعينه على زعامة منفردة
لعرش الليغا .وستكون األنظار شاخصة اليوم
السبت إل��ى ملعب «كامب ن��و» ال��ذي يحتضن
موقعة ال��ص��دارة بين برشلونة حامل اللقب
وضيفه أتلتيكو مدريد في افتتاح المرحلة الثانية
والعشرين من الدوري اإلسباني.
وتربّع برشلونة على ال��ص��دارة بـ 48نقطة
وب��ف��ارق األه���داف ع��ن أتلتيكو بعد ف���وزه في
المرحلة السابقة على مضيفه ملقا  ،1-2مستفيدا ً
م��ن اكتفاء فريق ال��م��درب األرجنتيني دييغو
سيميوني بالتعادل مع ضيفه إشبيلية .0-0
وترتدي موقعة اليوم ثوب األهمية الكبرى
بالنسبة للفريقين خصوصا ً أنّ برشلونة يملك
مباراة مؤجلة ضد سبورتينغ خيخون يخوضها
في  17من الشهر المقبل ،وفي حال فوزه في لقاء
غد ثم في مباراته المؤجلة فسيخطو خطوة هامة
نحو االحتفاظ باللقب.
ويبدو فريق المدرب لويس إنريكي على المسار
الصحيح لتكرار إنجاز الموسم الماضي والظفر
بثالثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال
أوروب��ا ،إذ بلغ نصف نهائي المسابقة المحلية
بفوزه األربعاء على وصيفه أتلتيك بيلباو 1-3
في إياب ربع النهائي بعد أن فاز ذهابا ً خارج
قواعده .1-2
لكنّ النادي الكاتالوني الذي خرج فائزا ً من
مواجهاته الخمس األخيرة مع أتلتيكو في جميع
المسابقات ولم يخسر أمامه في الدوري منذ 14
شباط  2-1( 2010في مدريد) وعلى أرضه منذ
 5شباط  ،)3-1( 2006ال يقدّم في اآلونة األخيرة
العروض التي تليق به إذ عانى في مباراتيه
األخيرتين ضد ملقا ( )1-2وبيلباو خصوصا ً في
الشوط األول قبل أن يحسمهما بفضل المجهود
الشخصي لنجومه المميّزين.
«ن��ح��ن ع��ل��ى ع��ل��م ب��األخ��ط��اء ال��ت��ي علينا
تصحيحها» ،هذا ما قاله النجم األوروغوياني
لويس سواريز الذي رفع رصيده إلى  30هدفا ً هذا
الموسم في جميع المسابقات بعد تسجيله هدف
التعادل أمام بيلباو في إياب ربع نهائي الكأس.
لكنّ أتلتيكو أيضا ً ليس في أفضل حاالته إذ
يدخل فريق سيميوني إلى الملعب الذي ت ّوج فيه
بلقب الدوري عام  2014بمعنويات مهزوزة بعد
خروجه من مسابقة الكأس بخسارته األربعاء
على أرضه أمام سلتا فيغو ( 3-2تعادال ذهابا ً
.)0-0
ه��ذه المرة األول��ى التي يتلقى فيها أتلتيكو
ثالثة أهداف في مباراة واحدة منذ أن خسر أمام
برشلونة بالنتيجة ذاتها في المرحلة عينها من
المسابقة وذلك في  28كانون الثاني .2015
وستكون موقعة السبت مواجهة بين ثاني
(سجل برشلونة 52
أفضل هجوم في ال��دوري
ّ
هدفا ً مقابل  58لغريمه ريال مدريد) وأفضل دفاع
(اهتزت شباك أتلتيكو في  8مناسبات فقط) لكنّ
نادي العاصمة يعاني هجوميا ً إذ اكتفى بتسجيل
 30هدفا ً في  21مباراة حتى اآلن.
وتحدّث قائد أتلتيكو غابي عن لقاء السبت
قائالً بعد الخروج من مسابقة الكأس« :هذه
الخسارة لن تؤثر علينا .نحن معتادون القتال
على كل شيء والسبت سترون الوجه األفضل
ألتلتيكو مدريد».
وستكون المباراة مميزة بالنسبة للتركي
المرجح مشاركته ضد أتلتيكو للمرة
أردا توران
ّ
األولى منذ أن تركه بعد أربعة أعوام في «فيثنتي
كالديرون».
وق���ال أردا ف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق لموقع ن��ادي
برشلونة« :أفكر بهذه المباراة منذ فترة طويلة.
عليك دائما ً أن تحترم منافسك وأتلتيكو ال يختلف
عن غيره في هذا اإلطار .رغم إجرائهم العديد من
التعديالت في الالعبين ،فهم حافظوا على نفس
أسلوب اللعب».
وسيخوض الفريقان المباراة بكامل نجومهم
تقريبا ً حيث من المتوقع أن يعود إلى برشلونة
أردا ت���وران وسيرجيو بوسكيتس وأن��دري��س
إنييستا بعد أن أراح��ه��م إنريكي ف��ي م��ب��اراة
منتصف األسبوع ضد بيلباو ،فيما يحوم الشك
حول مشاركة جوردي ألبا بسبب اإلصابة.
أ ّما من ناحية أتلتيكو ،فسيتمر غياب فرناندو
توريس والبرتغالي تياغو بسبب اإلصابة ،كما
سيحرم نادي العاصمة من خدمات أنخيل كوريا
بسبب اإليقاف.
وم��ن المؤكد أنّ ري��ال مدريد يتمنى تعادل
الطرفين من أجل تقليص ف��ارق النقاط األربع
الذي يفصله عنهما ،وهو مرشح لتخطي عقبة
ضيفه الكتالوني إسبانيول عندما يحل األخير
ضيفا ً عليه األحد.
وي��أم��ل ري���ال أن يستعيد ت��وازن��ه سريعا ً
وتعويض تعثره األول بقيادة مدربه الجديد
الفرنسي زين الدين زي��دان الذي شاهد النادي
الملكي يكتفي بالتعادل مع مضيفه ريال بيتيس
 1-1األح��د الماضي بنتيجة بعيدة كل البعد
عن المباراتين األوليين له بقيادة فريقه السابق
(اكتسح ديبورتيفو  0-5وسبورتينغ خيخون
.)1-5
وي��ع� ّول ري��ال مدريد على عروضه المميزة
سجل 35
بين جماهيره في اآلونة األخيرة حيث ّ
هدفا ً في مبارياته الست السابقة ،وهو يم ّني
النفس بتكرار سيناريو لقاء الذهاب حين اكتسح
إسبانيول  0-6في معقله بينها خماسية للنجم
البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ومن المتوقع أن يفتقد ريال مجددا ً خدمات
نجمه الويلزي غاريث بايل رغ��م تعافيه من
إصابة في ربلة ساقه ،وستكون الفرصة سانحة
أمام الكولومبي خاميس رودريغيز لسد الفراغ.
وف��ي المباريات األخ���رى ،ستكون الفرصة
متاحة أم��ام فالنسيا لتحقيق ف��وزه األول في
الدوري بقيادة مدربه اإلنكليزي غاري نيفيل بعد
أن فشل بتحقيق ذلك في سبع محاوالت سابقة،
وذلك ألنه يستضيف سبورتينغ خيخون الذي
خرج خاسرا ً من مبارياته الثماني األخيرة خارج
قواعده.
ويدخل فالنسيا إلى اللقاء بمعنويات جيدة
بعد بلوغه نصف نهائي مسابقة الكأس الخميس
بفوزه خ��ارج قواعده على الس بالماس 0-1
( 1-1ذهاباً).
ويلعب السبت أيضا ً أيبار مع ملقا ،وخيتافي
مع أتلتيك بيلباو ،وفياريال مع غرناطة ،وريال
سوسييداد مع ريال بيتيس ،على أن يلتقي األحد
إشبيلية مع ليفانتي ،والس بالماس مع سلتا
فيغو.
وتختتم المرحلة االثنين بلقاء ديبورتيفو ال
كورونيا ورايو فايكانو.

الدوري األلماني

يستقبل ب��اي��رن م��ي��ون��ي��خ ال��م��رش��ح بقوة
لالحتفاظ بلقبه وصيف القاع هوفنهايم األحد
في ختام المرحلة التاسعة عشرة في الدوري
األلماني لكرة ال��ق��دم ،فيما يخوض بوروسيا
دورتموند مواجهة يرفع فيها شعار الحذر اليوم
مع ضيفه إينغولشتات العاشر.
في المباراة األولى ،يدخل بايرن مرحلة ما بعد
إصابة قلب دفاعه الدولي جيروم بواتنغ المبتعد
لعدة أسابيع بسبب إصابة في فخذه.
ولجأ المدرب اإلسباني جوسيب غوراديوال إلى
خطة من ثالثة مدافعين ست مرات هذا الموسم
ف��از بجميعها ،وق��د يلجأ إل��ى النمساوي دافيد
أالبا أو المغربي المهدي بنعطية للحلول بدال ً من
بواتنغ في قلب الدفاع ،كما يمكنه إرجاع مواطنه
شابي ألونسو من خط الوسط للعب هذا الدور.
ولطالما فضل غ��واردي��وال خطة م��ن ثالثة
مدافعين ،إذ دفع ثمن اللعب بأربعة مدافعين
هذا الموسم عندما سقط للمرة الوحيدة أمام
بوروسيا مونشنغالدباخ في المرحلة الخامسة
عشرة ،على غرار سقوطه الكبير أمام فولفسبورغ
 1-4الموسم الماضي.
وقال المدافع اآلخر هولغر بادشتوبر القادر
على استبدال بواتنغ« :ستكون مباراة خطيرة.
هوفنهايم ظهره إلى الحائط وينبغي أن يحرز
النقاط .لكن بعد بداية اإلي��اب ضد هامبورغ
أصبحنا مستعدّين».
وتخلف بايرن ذهابا ً أمام هوفنهايم منذ الدقيقة
االول��ى عبر كيفن فوالند ،لكنه عادل قبل نهاية
الشوط األول عن طريق توماس مولر ،وبرغم طرد
بواتنغ قبل ربع ساعة على نهاية الوقت ،منحه
هدافه البولندي روب��رت ليفاندوفسكي النقاط
الثالث في الوقت القاتل.
ولم يفز هوفنهايم ،الذي يشرف عليه الهولندي
هوب ستيفنز والمتساوي بالنقاط مع متذيل
الترتيب هانوفر ( 14نقطة) ،في  15مباراة مع
بايرن ،إذ خسر  11مرة وتعادل .4
وينوي بايرن الحفاظ على سجلّه اإليجابي
على أرض��ه في طريقه نحو اللقب الرابع على
التوالي (رقم قياسي) ،إذ يتصدر الترتيب بفارق
 8نقاط عن دورتموند ،الوحيد القادر على اللحاق
به ،إذ يبتعد هيرتا برلين الثالث  16نقطة عن
الفريق البافاري.
وف��ي ال��م��ب��اراة ال��ث��ان��ي��ة ،ستكون مواجهة
دورتموند حذرة مع إينغولشتات ،إذ يملك األخير
ثاني أقوى دفاع ( )18في الدوري لكن في المقابل
لديه أسوأ هجوم مع  12هدفا ً فقط في  18مباراة
مقابل  50لفريق المدرب توماس توخيل صاحب
أقوى هجوم.
ويع ّول دورتمود على الغابوني بيار إيمريك

أوباميانغ أفضل العب في أفريقيا ومتصدر ترتيب
الهدافين ،والثالثي ماركو روي��س واألرميني
هنريخ مخيتاريان وإيلكاي غوندوغان الذين
سجلوا في مواجهة مونشنغالدباخ األخيرة
ّ
( )1-3خارج أرضهم.
وتتركز األنظار مجددا ً على هيرتا برلين الثالث
الذي يعيش مرحلة رائعة وهو يحل على فيردر
بريمن السادس عشر باحثا ً عن تعزيز موقعه
المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.
ويح ّل شالكه السادس على دارمشتات الثاني
عشر ف��ي ظ��ل انتقدات كبيرة لمدربه أندريه
برايتنرايتر خصوصا ً بعد خسارته األخيرة على
أرضه أمام بريمن .1-3
وبرغم مشواره الجيّد في ال��دوري األوروب��ي
وبداية جيدة في فترة االنتقاالت الشتوية ،إالّ أن
األزرق الملكي عانى أمام بريمن واضطر النادي
إلى تأكيد عدم إقالة برايتنرايتر.
وقال هورست هيلدت المدير العام في النادي:
«نحن راضون مع أندريه .الفريق يدعمه بنسبة
 100في المئة .خسرنا ألننا لم نستغل الفرص
العديدة التي أتيحت لنا».
وف��ي ب��اق��ي ال��م��ب��اري��ات ،يلعب ال��ي��وم باير
ليفركوزن مع هانوفر ،وأوغسبورغ مع أينتراخت
فرانكفورت ،وشتوتغارت مع هامبورغ ،واألحد
فولفسبورغ مع كولن.

الدوري الفرنسي

تنتظر ب��اري��س س��ان ج��ي��رم��ان ال��م��غ� ّرد في
ال��ص��دارة وح��ام��ل اللقب ف��ي األع����وام الثالثة
األخ��ي��رة رحلة محفوفة بالمخاطر إل��ى سانت
إتيان السادس األحد المقبل في المرحلة الثالثة
والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
ويسيطر رجال المدرب لوران بالن محليا ً وفي
المسابقات كافة هذا الموسم الذي استهلّوه بلقب
كأس األبطال على حساب ليون ،إذ يتربّعون
على الصدارة بفارق  21نقطة عن موناكو الثاني
بعدما حققوا  6ان��ت��ص��ارات متتالية و 15في
مبارياته الـ 16األخيرة ولم يهدر سوى  6نقاط
فقط بعد تعادله ثالث مرات ودون أي هزيمة،
علما ً بأنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى
اآلن في البطوالت األوروبية الخمس الكبرى.
وخرج النادي الباريسي فائزا ً من  28مباراة في
جميع المسابقات هذا الموسم وهو أمر لم يحققه
أيضا ً أي فريق في البطوالت الخمس الكبرى،
وحقق  12فوزا ً متتاليا ً في مختلف السابقات وهو
رقم قياسي جديد في تاريخ النادي.
كما بلغ ال��م��ب��اراة النهائية لمسابقة كأس
الرابطة بتغلبه على تولوز  0-2األربعاء في
دور األربعة وضرب موعدا ً مع ليل في  23نيسان
المقبل ،والدور ثمن النهائي لمسابقة كأس فرنسا
حيث سيالقي أولمبيك ليون مطلع الشهر المقبل.
بيد أن مهمة باريس سان جيرمان أمام سانت
إتيان لن تكون سهلة بالنظر إلى قوة األخير على
ملعبه وإن كان الفريق الباريسي خرج فائزا ً في
زياراتيه األخيرتين لملعب «جوفروا غيشار».
ويعاني فريق العاصمة في اآلون��ة األخيرة
بسبب غياب صانع ألعابه ال��دول��ي اإليطالي
م��ارك��و فيراتي وم��واط��ن��ه تياغو موتا بسبب
اإلصابة ،غير أنه يملك األسلحة الالزمة لمواصلة
هيمنته المحلية واالقتراب من اللقب الرابع على
التوالي.
ويغيب أي��ض �ا ً ال��م��داف��ع ال��دول��ي الهولندي
غريغوري فان در فيل بسبب خضوعه لعملية
الزائدة الدودية والقائد تياغو سيلفا واألرجنتيني
خافيير باستوري بسبب اإلصابة.
ويتطلع ب��اري��س س��ان جيرمان إل��ى الفوز
لالبتعاد أكثر في الصدارة خاصة أنّ مطارده
المباشر موناكو تنتظره رحلة خطيرة أيضا ً أمام
مضيفه أنجيه مفاجأة الموسم السبت.
ويلعب اليوم أيضا ً تروا صاحب المركز األخير
مع نانت الحادي عشر ،ولوريان الثاني عشر مع
رانس السابع عشر ،وباستيا الخامس عشر مع
ليون التاسع ،وتولوز التاسع عشر قبل األخير

مع غانغان السادس عشر ،وغازيليك أجاكسيو
الثالث عشر مع مونبلييه الثامن عشر.
ويلتقي األح��د أيضا ً ك��ان السابع مع نيس
الثالث ،وبوردو العاشر مع رين الرابع.

الدوري اإليطالي

يستعد نابولي المتصدر لمواجهة امبولي
األحد في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري
اإليطالي لكرة القدم ،تحت هاجس فقدان نجمه
األول األرجنتيني غونزالو هيغواين بسبب
اإلصابة ،فيما تشهد المرحلة مواجهة الجارين
ميالن وإنتر.
ويقدم نابولي موسما ً رائعاً ،فحقق خمسة
ان��ت��ص��ارات متتالية سمحت ل��ه بالتربع على
ال��ص��دارة بفارق نقطتين عن يوفنتوس حامل
اللقب والعائد بقوة مع 11انتصارا ً متتالياً.
لكن اآلزوري المتوج آخر مرة بلقب الدوري عام
 1990على ايام اسطورته االرجنتينية دييغو
مارادونا ،يخشى غياب هيغواين متصدر ترتيب
الهدافين (.)21
واستبدل هيغواين إلصابته بكاحله بعد 5
دقائق على بداية مباراة نابولي االعدادية وسان
فيتو بوزيتانو من الدرجة السادسة.
لكن وسائل االع�لام المحلية اش��ارت الى ان
هيغواين ،الذي سجل  21هدفا في  21مباراة في
ال��دوري ،سحب من المباراة احترازيا واستبدل
بمانولو غابياديني.
وفي ظل مرور هيغواين بفترة بالغة الروعة مع
الفريق الجنوبي ،يبحث مواطنه ماورو ايكاردي
عن ايجاد توازنه الهجومي مع انتر ميالن الذي لم
يفز سوى مرة يتيمة في اخر خمس مباريات.
وقبل مواجهة ج��اره ميالن مساء األح��د في
ختام المرحلة ،سجل إنتر أربع مرات فقط في آخر
خمس مباريات.
وقال مدرب إنتر مانشيني بعد سقوط فريقه
على أرضه ّ
بفخ التعادل أمام كاربي المتواضع
 1-1األسبوع الماضي بهدف في الدقيقة األخيرة
وعندما كان متفوقا ً عددياً« :بعمر الخمسين،
كنت قادرا ً على التسجيل من بعض الفرص التي
سنحت لنا».
لكن متاعب «ن��ي��رات��زوري» ت��واص��ل��ت مع
خسارة فريقه أمام يوفنتوس 3-صفر منتصف
األسبوع في ذهاب نصف نهائي الكأس ،عندما
ت��رك اي��ك��اردي على مقاعد ال��ب��دالء لمصلحة
المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش.
ويبحث إنتر عن تكرار فوز الذهاب على ميالن
(1-صفر) ،الذي اقترب بدوره من نهائي الكأس
بعد فوزه المتواضع على أرض اليساندريا من
الدرجة الثالثة 1-صفر ،بركلة جزاء لمهاجمه
العائد ماريو بالوتيلي هي األولى له في  4أشهر.
وأب����دى م����درب م��ي�لان ال��ص��رب��ي سينيسا
ميهايلوفيتش امتعاضه «لفشل ترجمة الفرص
المبكرة» ،كاشفا ً أنه لن يدفع ببالوتيلي أساسيا ً
في لقاء األح��د« :ماريو لن يخوض الدربي ألنه
ليس جاهزا ً بدنياً».
ويخوض يوفنتوس المنتشي رحلة حذرة
إلى كييفو العاشر حيث يمكنه القفز إلى الصدارة
موقتا ً األحد قبل انطالق مباراة نابولي.
ّ
وبغض النظر عن النتيجة ،سيبقى يوفنتوس
ضامنا ً لمركزه الثاني ،إذ يبتعد بفارق  4نقاط عن
كل من فيورنتينا الذي يح ّل على جنوى السادس
عشر وانتر.
وحقق فريق السيدة العجوز الباحث عن لقبه
الرابع على التوالي في الدوري ،فوزين هامين في
األيام الماضية ،األول على روما 1-صفر بفضل
مهاجمه الصاعد بسرعة صاروخية األرجنتيني
باولو ديباال ،ثم على إنتر بثالثية نظيفة في
الكأس.
وفي باقي المباريات ،يلعب السبت كاربي
مع باليرمو ،واتاالنتا مع ساسوولو ،وروم��ا
مع فروزينوني ،واالحد بولونيا مع سمبدوريا،
وتورينو مع فيرونا ،وأودينيزي مع التسيو.

تبرز مباراة النجمة مع طرابلس
حامل اللقب ،الساعة  15:10بعد ظهر
اليوم بتوقيت بيروت ،على ملعب
مجمع زغرتا ،في واجهة مباريات
ربع نهائي كأس لبنان لكرة القدم ،إذ
تفوح منها رائحة الثأر بعدما تسبب
طرابلس بإبعاد النجمة عن اللقب
بفوزه عليه  1 – 2في نهائي النسخة
الماضية.
وك���ان ال��ن��ج��م��ة ت��أه��ل إل���ى رب��ع
النهائي بفوزه على السالم زغرتا 2
–  ،1بينما تأهل طرابلس بفوزه على
اإلخاء األهلي عاليه  – 2صفر.
وتبدو تشكيلة النجمة متكاملة رغم
غياب الحارس أحمد تكتوك بسبب
توقيفه اتحادياً ،علما ً أن المدرب تيتا
فاليريو سيعتمد على أجنبي واحد هو
المدافع التونسي رضوان الفالحي،
وعلى المهاجم أكرم المغربي وزميله
محمود سبليني ،وكانت عودة العب
الوسط محمد جعفر إيجابية لرفع
مستوى الفريق.
ف��ي المقابل ،ي��خ��وض طرابلس
مباراته تحت إشراف مدربه الجديد
السوري نزار محروس الذي يستعد
للمشاركة اآلسيوية األول��ى للفريق
الطرابلسي .ولن تكون المباراة سهلة

للطرفين ،ويحتمل أن تشهد المباراة
الكثير م��ن اإلث����ارة ،لكن الجمهور
سيغيب عنها.
وفي المباراة الثانية السبت بين
الراسينغ واالجتماعي ،تميل الكفة
لمصلحة «القلعة البيضاء» لخبرة
العبيها وتماسكهم في المباريات
االخيرة من الدوري والكأس.
وس��ي��ح��اول االج��ت��م��اع��ي تجديد
فوزه على الراسينغ في ال��دوري ،ما
يعطي المباراة طابع الثأر .ولن تخلو
المباراة من اإلثارة والندية.
وك��ان الراسينغ وص��ل إل��ى هذا
ال���دور ب��ف��وزه على األه��ل��ي النبطية
(درج��ة ثانية)  ،0 – 5بينما تأهل
االج��ت��م��اع��ي ب��ف��وزه ع��ل��ى الشباب
الغازية  – 2صفر.
وتختتم األحد منافسات هذا الدور
بمباراتين أيضاً ،فيتواجه الصفاء
واألنصار الساعة  13:30على ملعب
برج حمود البلدي ،ويلتقي العهد مع
شباب الساحل الساعة  15:10على
ملعب صيدا.
وفي مباراة الصفاء واألنصار فإن
الكفتين متكافئتان ،وفوز أي منهما
لن يكون بفارق كبير ،ومن المتوقع
أن يحتشد جمهور كبير لمتابعتها،
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وترتدي المباراة ثوب الثأر للصفاء
الذي أُقصي على يد االنصار في دور
الـ 16من الكأس الماضية بركالت
الترجيح ،في حين فاز الصفاء على
االنصار في الدوري الحالي .1 – 3
وس��ي��خ��وض ال��ط��رف��ان ال��م��ب��اراة
بصفوف متكاملة والعبين أجنبيين.
وكان األنصار تأهل لهذا الدور بفوزه
الساحق على الحكمة  ،1 – 7ووصل
الصفاء بفوزه على االص�لاح البرج
الشمالي (درجة ثانية ) .2 – 4
وف��ي المباراة الثانية األح��د بين
العهد وشباب الساحل ،فإن العهد
ينس خسارته المؤلمة في الدوري
لم َ
أمام الساحل  ،2 – 1وهذا ما سيدفع
�ب جام
م��درب��ه محمود ح��م��ود ل��ص� ّ
جهده للفوز والتاهل لنصف النهائي،
وال سيما أن تشكيلته تحقق نتائج
جيدة وتترجم اح�لام جمهوره رغم
غياب الالعبين حسين الزين وطارق
العلي بسبب الوقف.
ويمني م���درب ال��س��اح��ل موسى
حجيج نفسه بإقصاء العهد وتجديد
فوزه الذهابي ،وهو قادر على صنع
المفاجأة لكونه يمتلك ثالثيا ً أجنبيا ً
مميزا ً ه��ذا لموسم :كبيرو موسى
ونكروماه دوغالس ودانيال اودافين.

الخليل تهنئ نجيم على �إنجازها
بالت� ّأهل �إلى ماراثون ريو – 2016

ش ّكل إنجاز تأهّ ل العداءة اللبنانية
البطلة شيرين نجيم إل��ى سباق
ال��م��اراث��ون ف��ي األل��ع��اب األولمبية
الصيفية المقبلة (ري��و – )2016
الحدث الرياضي األبرز خالل األيام
القليلة الماضية وف��ي ه��ذا اإلط��ار
وج��ه��ت رئ��ي��س��ة جمعية ب��ي��روت
ّ
ماراثون مي الخليل التهنئة إلى نجيم
خالل اللقاء المفتوح بين الجانبين
عبر «السكايب» والذي واكبه نائب
رئيس الجمعية العميد المتقاعد
حسان رستم وع��دد من أف��راد فريق
ّ
العمل ض� ّم كل من مدير السباقات
ف��ي الجمعية وس��ام ت��رو ومسؤول
العالقات مع المؤسسات المحلية
وال��خ��ارج��ي��ة عبد ال��ل��ه عبد النور
ومسؤولة قسم التواصل االجتماعي
الرا قيس إل��ى المستشار اإلعالمي
حسان محيي الدين.
وبعدما استه ّل اللقاء بالتهنئة
عبّرت الخليل عن بالغ اعتزازها بما
ح ّققته نجيم والذي يأتي نتاج الجهد
الشخصي واإلرادة الصلبة مشير ًة
إلى األصداء الطيبة واإليجابية التي
سادت خالل األيام الماضية وشملت
ال��وس��ط ال��ري��اض��ي ب���دءا ً م��ن وزارة
الشباب والرياضة م��رورا ً باللجنة
األولمبية اللبنانية واال ّتحاد اللبناني
ألل��ع��اب ال��ق��وى واألن���دي���ة إض��اف � ًة
لجمعية بيروت ماراثون.
وأبلغت الخليل ال��ع��داءة نجيم
عن اجتماع أولي وتمهيدي عقد بين
جمعية بيروت م��اراث��ون واالتحاد
اللبناني ألل��ع��اب ال��ق��وى ف��ي مقر
الجمعية وح��ض��ره رئيس االتحاد
روالن س��ع��اده وأم��ي��ن س��ر االتحاد
بجاني وت ّم في خالله تقييم
نعمة الله ّ

اإلنجاز اللبناني والبحث في اآلليات
التي يمكن اعتمادها لجهة رعاية
نجيم وتوفير الظروف التي تساعد
من أج��ل حسن اإلع���داد والتحضير
البدني بما يساعد في مشاركة مثالية
في األولمبياد وبما يحاكي طموحات
كل اللبنانيين عموما ً وعائلة رياضة
الركض خصوصاً.
وكان التوافق بحسب ما أوضحت
الخليل لنجيم أن��ه م��ن ال��ض��روري
ال��وق��وف على عناوين خطة الدعم
والرعاية التي ترتأيها وتحتاجها
نجيم وبالتشاور أيضا ً مع اللجنة
األولمبية اللبنانية واإلتحاد اللبناني
ألل��ع��اب ال��ق��وى وم��ع مدربها عضو
االتحاد اللبناني أللعاب القوى المدير
الفني لنادي الشانفيل إيلي سعاده
وهو ما يساعد في توضيح الصورة
وتحديد المسؤوليات بين الجهات
المعنيّة.
ومن جهتها العداءة نجيم شكرت
وق����دّرت غ��ال��ي�ا ً للتهنئة الصادقة
والمعبّرة من قبل الخليل وفريق عمل
بيروت ماراثون ومن قبل الكثيرين
من الذين اتصلوا بها وع � ّب��روا عن
مواقفهم النبيلة وهو ما ير ّتب عليها
م��س��ؤول��ي��ات ك��ب��ي��رة ف��ي ال��ب��رازي��ل
متوجهة بما تح ّقق بإهدائه إلى كل
اللبنانيين وإلى عائلة ألعاب القوى
والعدائين والعداءات في لبنان.
وأشارت إلى أنه بعد فترة جاوزت
 3أشهر من المشاركات الخارجية
المك ّثفة التي التزمت بها وت ّوجت
بالتأهل تحتاج استراحة ولو سريعة
وخاللها تعود إلى مدربتها األميركية
وه��ي إح���دى ال��ب��ط�لات األولمبيات
السابقات لتحديد ماهية هذه الخطة

التي ب��دأ الحديث حولها م��ن شهر
تشرين أول الماضي وعندما تصبح
ج��اه��زة للمناقشة س��ت��ط��رح أم��ام
المعنيين في لبنان كاشفة عن عدد
من المشاركات المرتقبة في سباقات
محلية لمسافات قصيرة ومتوسطة
وطويلة تساعد في تعزيز لياقتها
البدنية.
وردا ً على سؤال من الخليل أعربت
نجيم ع��ن س��روره��ا ف��ي أن تكون
في بيروت للمشاركة في فعاليات
الترويج لسباق «بنك ميد» للشباب
الذي ّ
تنظمه جمعية بيروت ماراثون
ي��وم األح���د  10نيسان  2016في
نسخته الثانية في منطقة الضبيّه.
وأع��رب��ت نجيم خ�لال م��داخ�لات
معها م��ن قبل ف��ري��ق عمل جمعية
ب��ي��روت م��اراث��ون حيث ت � ّم إبالغها
عن حصول سباق ماراثون بيروت
وللسنة الثانية على التوالي على
ّ
الفضي من قبل االتحاد
التصنيف
الدولي أللعاب القوى ( )IAAFعن
سعادتها بهذا اإلنجاز لجمعية بيروت
ماراثون والذي يؤكد مدى بلوغ هذا
ال��ح��دث إل��ى مستوى الماراثونات
العالمية موضحة ب��أن م��اراث��ون
هيوستن التي شاركت فيه وكان تح ٍد
كبير لها وشهد تأهّ لها ال يقل عنه شأنا ً
ماراثون بيروت التي كانت شاركت
فيه ع��ام  2015حيث ح�لّ��ت أول��ى
السيدات لدى العداءات اللبنانيات
وسجلت رقما ً بلغ  2:49:23س مع
ّ
اإلشارة إلى رقم تأهّ لها في هيوستن
الذي بلغ  2:44:14س (رقم قياسي
لبناني) في حين أن رقم التأهّ ل إلى
أولمبياد ريو –  2016هو 2:45:00
س.

�صدام رابع بين موراي و«عقدته» دجوكوفيت�ش على �أر�ض ملبورن
ستجمع المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس،
أولى البطوالت األربع الكبرى ،البريطاني أندي موراي والصربي
نوفاك دجوكوفيتش بعد أن لحق األول بالثاني إثر ف��وزه على
الكندي ميلوش راونيتش الرابع عشر في دور األربعة  6-4و5-7
و )7-4( 7-6و 4-6و 2-6أمس الجمعة في ملبورن.
وكان دجوكوفيتش حامل اللقب حجز مكانه في النهائي أمس
الخميس بتغلبه على غريمه السويسري روجيه فيدرر الثالث 1-6
و 2-6و 6-3و .3-6وسيكون النهائي الرابع بين موراي الثاني
ودجوكوفيتش األول في ملبورن ،وقد حسم الصربي المباريات
الثالث أعوام  2011و 2013و.2015
وفاز الصربي في  10من المباريات الـ 11األخيرة التي جمعته
بموراي ،وآخرها في نهائي دورة باريس للماسترز في تشرين
الثاني الماضي.
وكان البريطاني يخوض نصف نهائي بطولة ملبورن للمرة
السادسة في مسيرته ،لكنه فشل في حصد اللقب فيها حتى اآلن،
كما أنه خاض نصف النهائي السابع عشر حتى في البطوالت
الكبرى.
ويبحث موراي عن لقبه الثالث في الغراند سالم بعد فالشينغ

ميدوز األميركية  2012وويمبلدون اإلنكليزية  ،2013في تاسع
مباراة نهائية يخوضها في البطوالت الكبرى.
من جهته ،بات راونيتش ( 25سنة) أول كندي يخوض نصف
نهائي البطولة األسترالية .وسبق له أن بلغ الدور قبل النهائي في
ويمبلدون قبل عامين لكنه خسر أمام فيدرر.
وهي الخسارة األولى لراونيتش ( 25سنة) هذا الموسم ،إذ أحرز
لقب دورة بريزبين في وقت سابق بفوزه على فيدرر في النهائي.
واجه البريطاني صعوبة كبيرة في تخطي راونيتش واحتاج
إلى أكثر من أربع ساعات للفوز عليه.
وعانى موراي ( 28سنة) من الضربات القوية لراونيتش من
الخط الخلفي للملعب ،وأيضا ً من إرساالته الصاروخية ( 23إرساال ً
ساحقا ً مع معدل سرعة لإلرسال تخطى  200كلم في الساعة)،
ولكنه صمد وعادل النتيجة في المجموعة الرابعة فارضا ً مجموعة
حاسمة تح ّكم فيها بالمجريات بعد أن نال اإلرهاق من منافسه،
فتقدم  0-4قبل أن ينهيها .2-6
وقال موراي« :كانت المباراة صعبة ،لقد لعبت جيدا ً جدا ً في
المجموعة الثالثة لكنه لم يهدر إي إرسال في الشوط الفاصل ،إنه
يملك أحد أفضل اإلرساالت في هذه اللعبة» .وتابع« :نجحت في

قراءة إرساالته بشكل أفضل مع تقدم المباراة وتمكنت من إعادة
بعض كراته ،وهذه كانت نقطة التحول».
جدير بالذكر ،إلى أنّ موراي سيسعى لحصد أول لقب له على
أرض ملبورن بعد  4نهائيات سابقة لم تكلل بالنجاح (2010
و 2011و 2013و ،)2015في حين سيكون هدف دجوكوفيتش
إضافة الكأس السادسة لرصيده والثانية تواليا ً من جنس هذه
البطولة العريقة بعد أن رفعها أع��وام  2008و 2011و2012
و 2013و.2015

لقب جديد لسيرينا أم إنجاز فريد لكيربر؟

ستكون األميركية سيرينا وليامس على موعد مع التاريخ عندما
تواجه األلمانية أنجيليك كيربر السبت في نهائي بطولة أستراليا
المفتوحة للتنس ،أولى البطوالت األربع الكبرى.
وتكمن «تاريخية» الموقعة المرتقبة بين المصنفة األولى على
العالم وسادسة ترتيب الالعبات المحترفات في أنها قد تمنح
األميركية فرصة اللحاق باألسطورة األلمانية شتيفي غراف التي
رصعت مسيرتها الحافلة بالنجاحات بـ 22لقبا ً في «الغراند
ّ
سالم» كما قد تهدي هذه المباراة النهائية كيربر أول تتويج كبير في

مشوارها ضمن عالم «الكرة الصفراء».
وتقف وليامس ( 34سنة) حاملة اللقب على بعد خطوة واحدة
من معادلة رقم غراف إذ تملك  21لقبا ً في «الغراند سالم» كما
أنها تبحث عن إحراز لقبها السابع في البطولة بعد أعوام 2003
و 2005و 2007و 2009و 2010و.2015
وكانت سيرينا على أعتاب معادلة إنجاز غراف العام الماضي،
لكنها تكبّدت هزيمة مفاجئة في نصف نهائي بطولة فالشينغ ميدوز
األميركية أمام اإليطالية روبرتا فينتشي.
وتملك األسترالية مارغريت كورت الرقم القياسي على صعيد
التتويج بالبطوالت الكبرى برصيد  24لقباً 18 ،منها قبل تطبيق
نظام االحتراف ،كما توجت أيضا ً بـ 11لقبا ً في بطولة أستراليا.
في المقابل ،تخوض كيربر ( 28سنة) أول نهائي كبير في
مسيرتها بعد أن اكتفت بالوصول إلى ال��دور نصف النهائي في
مناسبتين األولى كانت في بطولة فالشينغ ميدوز ( )2011أما
الثانية في ويمبلدون (.)2012
وتع ّد كيربر أول ألمانية تبلغ نهائي ملبورن بعد آنكه هوبر التي
خسرت أمام األميركية مونيكا سيليش عام .1996
وتم ّني األلمانية النفس بالسير على خطى مواطنتها شتيفي

توجت بأربعة ألقاب في ملبورن سنوات  1988و1989
غراف التي ّ
و 1990و .1994يذكر أنّ وليامس وكيربر بلغتا المباراة النهائية
عقب فوزهما على آنييسكا رادفنسكا ويوهانا كونتا على التوالي
بمجموعتيننظيفتين.

المواجهات المباشرة

تتف ّوق سيرينا وليامس على منافستها كيربر برصيد خمسة
انتصارات مقابل خسارة واحدة.
وفي ما يلي تفاصيل المواجهات الماضية بين الالعبتين:
( 2007فالشينغ ميدوز) :فازت وليامس على كيربر ()3-6
و()5-7
( 2012سينسيناتي) :ف��ازت كيربر على وليامس ()4-6
و()4-6
( 2012بطولة ختام الموسم للمحترفات) :فازت وليامس على
كيربر ( )4-6و(.)1-6
( 2013بطولة ختام الموسم للمحترفات) :فازت وليامس على
كيربر ( )3-6و(.)1-6

